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Avaliação de Ciências 
 

1) Como chamamos a água própria para o consumo humano? 
______________________________________________________________ 

2) No Brasil, as enfermidades transmitidas pela água contaminada são uma das 
principais causas de mortalidade infantil de até um ano de idade. Dentre as várias 
doenças transmitidas pela água, essa é uma doença infecciosa causada por 
microrganismos presentes na urina de animais contaminados, principalmente ratos e 
pombos, quem também contaminam alimentos. Estamos falando da doença 

(a) cólera.  

(b) leptospirose. 

(c) giardíase.  

(d) esquistossomose.  

( e) dengue. 

3) Cite o nome de 5 doenças que a transmissão está relacionada a água: 

_______________________________________________________________________ 

4) Como se chama a forma de energia que vem da água: 

a) termoelétricas 

  b) hidrelétricas 

  c) energia eólica 

  d) águaelétrica 

 

5) Em relação as diversas funções da água. Cite 3 formas que à utilizamos no 

nosso dia-a-dia. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6) Como utilizamos a água na agricultura e nas indústrias? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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7) A dengue é uma doença causada por um vírus que se manifesta com maior 
frequência durante os períodos chuvosos. A melhor forma de se evitar a dengue 
é combater os focos de locais propícios para a criação do mosquito transmissor 
da doença. Marque a opção que apresenta uma medida INCORRETA para 
prevenção da dengue:  

(a) Evitar o acúmulo de água em latas, embalagens, copos plásticos, pneus.  

(b) Lavar bem as mãos antes de preparar ou consumir alimentos.  

(c) Manter a caixa d’água sempre fechada e com tampa adequada.  

(d) Guardar garrafas sempre viradas para baixo.  

(e) Encher de areia a borda dos pratinhos de planta. 

 

8) Associe corretamente as colunas, colocando nos parênteses a letra que 
melhor representa o processo. 

( A ) Bombeamento                       (   ) Depósito de partículas no fundo do tanque 

( B ) Floculação                             (    ) Areia grossa + areia fina + cascalho 

( C ) Decantação                           (    ) Captação da água do rio 

( D ) Filtração                                (     ) Morte dos microrganismos 

( E ) Cloração                                (     )Sulfato de alumínio 

 

9) Como funciona uma hidrelétrica? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

10) O que deve ser feitos para evitar tomar água contaminada? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

                                         


